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RESUMO 

 

Este trabalho de conclusão de curso tem a finalidade de avaliar o sensacionalismo, 
exposto em programas em que se divulgam livremente temas polêmicos, como a 
violência. O formato escolhido para discutir o tema foi o de videodocumentário. 
Foram realizadas gravações das entrevistas feitas com um profissional da área 
sociológica, um apresentador, além de entrevistas populares. As entrevistas foram 
feitas com o objetivo de levar a uma discussão a um tema tão pouco abordado, 
levando em consideração os impactos, conflitos sociais e a opinião dos 
telespectadores em relação aos programas policiais. Mostramos a opinião do 
telespectador e a opinião de quem trabalha com este tipo de jornalismo.  
 

Palavras-chave: jornalismo policial. Sensacionalismo. Televisão. Telespectadores. 
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ABSTRACT 

 

This course conclusion work aims to evaluate the sensationalism that expose 
programs where they freely disclose controversial issues, such as violence. The 
format chosen to discuss this theme was the documentary video. Recordings of 
interviews with a professional sociological area, a presenter were performed, and 
popular interviews. Interviews were conducted with the aim of leading to a discussion 
of such a topic rarely addressed, taking into account the impacts, social conflicts and 
beliefs of viewers in relation to police programs. We show the opinion of the viewer 
and the opinion of anyone working with this type of journalism. 
Keywords: Journalism. Police. Sensationalism. TV. Viewers. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A ideia do nosso documentário surgiu pela necessidade de avaliar o 

sensacionalismo, que expõem programas onde se divulgam livremente temas 

chocantes como a violência, e mostrar o grande poder que essas informações 

causam a população. Muitas vezes, sem levar em consideração o impacto cultural 

causado na sociedade, apresentando fatos distorcidos ou completamente 

modificados. Em muitos casos, os comunicadores acabam se preocupando apenas 

com a velocidade das informações, esquecendo-se dos padrões jornalísticos. 

O nosso objetivo será mostrar através de um documentário a atuação 

sensacionalista do repórter Miguel Dias que atua como Águia Dourada no programa 

cidade 190, da TV Cidade, retransmissora da Rede Record, analisando o programa 

190, direcionando o aprofundamento da pesquisa para o sensacionalismo dentro  

deste aspecto, destacando também, o comportamento irreverente do repórter Águia 

Dourada, que anda pelas ruas da cidade mostrando os fatos ocorridos de maneira 

completamente impactante.  

Este programa é considerado policial, e nele podemos ver a verdadeira 

realidade dos fatos, onde muitas vezes não seguem a ética correta do jornalismo. O 

cidade 190 é transmitido de segunda à sexta-feira de 12:00 ás 14:00 horas, tendo 

com apresentadores o radialista e comentarista Vitor Pereira Valim, e o comunicador 

Evaldo Costa. Nosso trabalho pretende mostrar a importância de um jornalismo 

ético, divulgando o impacto que o sensacionalismo traz ao seu público alvo. 

Conquistar audiência é uma das razões do uso do sensacionalismo. 

Podemos perceber nos telejornais diários, um exagero em imagens, vídeos e 

bordões na tela da TV, tudo com o objetivo de subir o ibope. Este recurso procura 

chocar as pessoas usando uma linguagem apelativa, mostrando cenas emotivas 

onde as pessoas demonstram sentimentos de medo, perda, angustia ou tristeza, ou 

seja, generalizando assim o assunto abordado. 

No Ceará, vários programas policiais adotam essa postura como forma de 

apresentação das notícias. Principalmente no jornalismo policial da televisão, aonde 

o assunto é sempre a violência e as reportagens possuem apelos da população. Na 

maioria dos casos, as vítimas ou seus familiares emocionados, a linguagem 

descritiva e tomadas de câmera aproximativas, ou seja, elementos que oferecem 

uma carga dramática ao telespectador, que é informado do que e de como ocorreu. 
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Diante deste cenário, onde se misturam humor, sangue e audiência, é 

plausível uma reflexão sobre esse assunto que se torna cada vez mais comum em 

nossa sociedade. Dentre os males produzidos pela mídia, o impacto causado por 

programas sensacionalistas que ultimamente vem caindo no gosto popular 

estimulando cada vez mais a violência. Objetivamos assim analisar esse meio 

comunicativo, onde podemos exercitar e exercer valores sócios, éticos e morais, 

visando não só o bem individual, como também o coletivo. 

Segundo Cristina Luckner, jornalista do grupo Abril, o jornalismo policial 

possui a especialização jornalística nos fatos criminais, judiciais, de segurança 

pública, do sistema penitenciário e em investigações policiais. Por muitas vezes lidar 

com crimes e criminosos, às vezes de alta periculosidade, o jornalismo policial é 

considerado de alto risco para os profissionais, principalmente para os repórteres 

que diariamente se expõe nas ruas. 
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2. JORNALISMO ESPECIALIZADO 

 

O jornalismo especializado funciona como forma de conhecimento do 

mundo na sociedade. As características do jornalismo especializado estão ligadas a 

formulação de um conceito. Contexto cultural, social, econômico e tecnológico e os 

impactos na evolução da especialização jornalística. O papel do Jornalismo 

Especializado seria o de orientar o individuo que se encontra meio perdido diante de 

muitas e variadas informações. Essa foi uma forma de distinguir várias temáticas.  

De acordo com Lage (2005): 

baseia-se na seguinte pergunta para desenvolver seu raciocínio: se as 
redações estão divididas em editorias e se cada uma dessas áreas 
pressupõe algum conhecimento específico, por que não “transformar 
especialistas [...] em jornalistas e não o contrário”? O autor aponta então 
algumas respostas para a questão, construindo, no final delas, seu 
argumento. Inicialmente, diz Lage, o trabalho do jornalista não poderia ser 
transferido ao especialista, pois cabe ao jornalista, como agente do público, 
relatar sobre as coisas do mundo com critérios do senso comum, o que não 
faria o especialista (p. 109).  

 

Em uma sociedade com interesses e escolhas bastante individualistas, o 

jornalista enquanto selecionador de informações deve publicar o que o público 

precisa saber ou o que o público quer saber? A escolha de um assunto de interesse 

coletivo se torna cada vez mais difícil, já que o público está se fechando em 

interesses particulares. Assim, o jornalista passa a se dedicar a publicações cada 

vez mais especializadas. É uma estratégia para atingir públicos cada vez mais 

distanciados entre si, com a formação de audiências específicas e lucros maiores.   

Refletindo sobre o perfil do profissional no jornalismo especializado, vale 

lembrar que não bastam as noções gerais obtidas na faculdade, mas um referencial 

teórico imprescindível para a atividade, visto que a fase artesanal deu lugar à 

especialização e o mercado deseja profissionais bem preparados em determinada 

área do saber, não apenas com formação em jornalismo. Em outras palavras, pode-

se dizer que o jornalismo especializado (como um tipo de jornalismo) está 

disseminado nos mais diversos produtos jornalísticos e, por isso, permeia as 

reflexões sobre o campo. 
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Para transmitir o conhecimento de algo, é preciso entender esse algo – isto 
é, construir um modelo mental dele. Um modelo metal é uma estrutura 
incompleta, aproximada e referida a um contexto cultural que é o acervo da 
memória. Isto significa que um repórter de política nacional, por exemplo, 
não precisa ser um cientista político [...], mas deve dispor do máximo de 
informações sobre a história recente, a organização do Estado e a natureza 
dos fatos políticos (LAGE, 2005, pp. 111 – 112).  

 

Chama-se especializado o jornalismo voltado para públicos específicos, 

isto é, quando se dirige a públicos unidos por interesses comuns. É a abordagem 

aprofundada e específica de temas. Os vários cadernos que integram os jornais 

clássicos, especialmente aos domingos, enquadram-se bem na definição deste tipo 

de jornalismo. Pensar em jornalismo especializado diz respeito a ter de buscar um 

consenso sobre várias manifestações referentes às suas especializações.  

 
O pensamento de Lustosa (1996), que relaciona a especialização à divisão 
do trabalho, coloca em evidência o conceito de especialização como algo 
anterior ao jornalismo – como apontam as teorias sociológicas sobre o 
trabalho e sobre a setorização da ciência - e que teria, no jornalismo, mais 
um espaço de manifestação. 

 
No entanto, o que se pode pensar sobre a especialização jornalística é um 

determinado câmbio de objetos de estudo. Não é somente a notícia que deve ser 

pensada, mas também várias temáticas que envolvem questões técnicas e de 

segmentos de público. Dentre as áreas do jornalismo especializado estão: jornalismo 

político, jornalismo econômico, jornalismo esportivo, jornalismo cultural, jornalismo 

cientifico jornalismo social, jornalismo sindical, jornalismo ambiental, e outros. 

 

2.1 Jornalismo de turismo 

 

Há área jornalística que se especializa em turismo, hotelaria, aos 

transportes de longa distância e indústria do entretenimento. O trabalho do jornalista 

de turismo seria ir ao local de cada matéria, como isto impende devido aos custos, 

cada vez mais as reportagens sobre o setor têm sido feitas a distância, a apuração é 

feita dentro da redação pelo repórter, seja por telefone ou pela internet.  Esta área 

jornalística trabalha na cobertura de eventos. 



13 

 

[...] turismo e comunicação são indissociáveis para o bom 
desenvolvimento da atividade, uma vez que é somente através da 
comunicação que o turista irá alcançar o produto que deseja 
consumir, além de obter variadas informações e novidades de 
consumo[...] Não somente é importante o enfoque promocional, mas 
também os aspectos técnicos do atrativo ou destinação turística, fato 
este que poderá muito ser administrado pela comunicação (GODOY 
apud ZARDO, 2001, p. 97). 

 

Parte de algumas matérias é produzida no exterior ou mesmo em outras 

cidades do país. As pautas incluem cobertura de eventos como festas, eventos 

típicos, cerimônias públicas, culturais e religiosas, feiras, congressos, inaugurações 

de estabelecimentos. Há instituições que geram produtos e fatos, como hotéis, 

parque de diversões, agências de turismo, transportadoras, companhias aéreas e 

operadoras de cruzeiro, como também as políticas públicas para as áreas dos 

ministérios e secretarias. 

Como podemos perceber, o jornalismo especializado é composto por  

várias especialidades, como se pode ver neste capítulo. Cada uma destas 

especializações possui sua importância na área jornalística, umas que se destacam 

mais que outras, porém, não deixam de ser fundamentais na área. No próximo 

capítulo, iremos destacar o jornalismo sensacionalista, que vem invadindo o 

cotidiano das pessoas em geral, principalmente através de telejornais que funcionam 

como uma ponte de informações entre jornalistas e telespectadores. 

 

2.2 Jornalismo cultural 

 

Jornalismo cultural é uma área jornalística que trabalha em torno da 

cultura local, nacional e internacional e entre as artes plásticas, cinema, música, TV, 

folclore, entre muitos outras. O jornalista cultural é visto por outros como a área que 

menos trabalha. Pelo contrário, é necessário estudar e trabalhar muito no jornalismo 

cultural. O conhecimento é necessário para essa área, pois o jornalista precisa ir a 

eventos, como festivais, filme, shows, exposições etc. 

Estamos hoje diante de novos desafios para a formação em jornalismo 

cultural. Isso porque, segundo Pedroso (2001), o sentido de cultura foi 

profundamente alterado. Essa mudança que vem ocorrendo ao longo do tempo 

implica reconfigurar o que entendemos por jornalismo cultural, cuja identidade tem 

de encontrar novos elementos para definir sua prática social. Torna-se, dessa forma, 



14 

 

fundamental que a formação em jornalismo seja atualizada e capaz de abarcar 

essas mudanças. 

O termo sensacionalista exclui determinado veículo da casta dos jornais 
sérios. Quando um jornal faz uso de recursos gráficos ou textuais que não 
coincidem com os traços culturais e sociais do leitor, passa a ser 
classificado por esses como Sensacionalista (PEDROSO, 2001, p. 34).  

 

Diante de todas essas mudanças, o jornalismo especializado em cultura 

entrou em crise. Ou seja, não podemos mais definir o jornalismo cultural como uma 

cobertura temática (música, artes plásticas etc.). Como podemos notar, está cada 

vez mais difícil formar jornalistas que sejam capacitados a compreender e codificar 

em diversas narrativas e suporte as obras culturais com a complexidade e riqueza 

que possuem e cientes de sua importância.  

O jornalista cultural é visto por outros como a área que menos trabalha. 

Pelo contrário, é necessário estudar e trabalhar muito no jornalismo cultural. O 

conhecimento é necessário para esta área, pois o jornalista precisa ir a eventos, 

como festivais, filmes, shows, exposições e coberturas. Além de grande 

responsabilidade, o jornalista deve se atentar aos fatos, deve ter boa memória para 

que não possa acarretar erros. Nos dias atuais, os jornalistas que por muitas vezes 

dão prioridade à audiência, acabam esquecendo da importância que a cultura traz 

para a sociedade. 

 

2.3 Jornalismo científico 

 

Para Fabíola de Oliveira (2002), o jornalismo científico  abrange diversos 

assuntos como, por exemplo: as ciências exatas, naturais e biomédicas, além da 

tecnológica, arqueológica, espacial e demais campos de conhecimento acadêmico e 

especializado. Além de informar o leitor a respeito das pesquisas e achados 

científicos, este segmento jornalístico busca atualizar a 

mesma informação constantemente, publicar debates entre os pesquisadores e 

fazer a população pensar e relacionar os conhecimentos inseridos na sociedade. 

Constitui uma área voltada para a divulgação da ciência, abordando 

temas como informática, tecnologia, entre outras. Resumindo, o jornalista dessa 

área trabalha com temas tecnológicos, com descobertas, aprimoramento e 

modernidade de eletrônicos. O jornalismo científico necessita de um grande 

http://www.infoescola.com/comunicacao/jornalismo-cientifico/
http://www.infoescola.com/comunicacao/jornalismo-cientifico/
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conhecimento na área científica, política e tecnologia, uma boa redação e um estudo 

atualizado sobre os avanços da ciência. 

Fabíola Oliveira (2002) explica que as dificuldades na área da ciência 

surgem a partir da dificuldade de acesso às fontes. Algumas entidades ainda não 

respeitam e não levam a sério o jornalismo cientifico, além de não oferecer 

especialização acadêmica para os jornalistas. Outra dificuldade é para a imprensa 

brasileira, pois, com um grande poder tecnológico, a imprensa estrangeira tem fácil 

acesso às notícias e uma grande produção que registram ricamente os eventos.  

   

As poucas alternativas acadêmicas, no entanto, não deveriam ser o 
principal empecilho para a especialização em Jornalismo Científico. Alguns 
pré-requisitos fundamentais como fluência na língua inglesa abrem um 
leque de oportunidades de especialização no exterior, onde existem 
inúmeros cursos de pós-graduação e aperfeiçoamento nos centros de 
excelência de países como os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a 
Itália, a Holanda, a Bélgica e a Alemanha (pp. 54-55). 

 
Uma divulgação científica pode ser exposta através de uma palestra, livro 

didático ou estudo avançado de mestrado; por outro lado, o jornalismo científico 

cumpre o seu papel através dos veículos de comunicação, como rádio, jornal, 

internet, TV e outros. No jornalismo científico, há também a disseminação científica, 

que é a informação encaminhada de pesquisadores para pesquisadores; a 

disseminação visa fortalecer o acesso à pesquisa científica entre especialistas de 

uma determinada ciência. 

O jornalista científico atua em cima de temas que abordam informática, 

tecnologia, entre outros. Ou seja, o jornalista dessa área trabalha com temas 

tecnológicos, com descobertas, aprimoramento e modernidade de eletrônicos. Este 

tipo de jornalismo necessita de um grande conhecimento na área de novas 

tecnologias. No mundo em que vivemos, hoje, o profissional, principalmente da área 

de comunicação que não está por dentro de tecnologias atuais, encontra-se disperso 

com a atualidade. 

 

2.4 Jornalismo ambiental 

 

O jornalismo ambiental preconiza um olhar ecológico, inter-relacional, que 

remete a uma abordagem sistêmica dos assuntos do cotidiano. Invariavelmente 

desagradam interesses políticos e econômicos contrários à sustentabilidade. Este 
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tipo de jornalismo possui uma especialização voltada para os fatos relativos ao meio 

ambiente, à ecologia, à fauna, à flora e à natureza em geral, particularmente no que 

diz respeito às consequências de iniciativas de desenvolvimento no meio ambiente e 

na biodiversidade. 

 As pautas sobre este tipo de assunto, na maioria das vezes, incluem a 

cobertura de eventos (desmatamentos, cataclismos, iniciativas ecológicas, crimes 

ambientais e outros). Campanhas públicas de conscientização ambiental ou causas 

ecológicas também são características deste tipo de cobertura. Segundo Roberto 

Villar1  

As faculdades de jornalismo devem capacitar os jornalistas para que 

sejam capazes de abordar os temas ambientais além do senso comum e de maneira 

transversal, em qualquer editoria e não apenas nas seções de meio ambiente. 

 

2.5 Jornalismo regional 

 

O jornalismo regional é uma das especialidades de grande importância, 

pois cria vínculos com as pessoas e fortifica a identidade do lugar. Além de ser 

importante meio de informação para as pessoas do local, pois estas preferem 

ver notícias da sua cidade ou região a ver notícias que não lhe causam muito 

impacto. A criação de um jornal regional fomenta a participação dos indivíduos, 

e a interação e formação social de um grupo social. 

A importância do jornalismo regional se dá pelo agrupamento das 

pessoas de cada lugar ou região e pelo sentimento de estar inserido em algum 

grupo e de se tornar um membro participante. Funciona como uma forma  de junção 

à identidade cultural, pois o grupo comunal pertence a uma cultura semelhante. O 

jornalismo regional apresenta os fatos de acordo com a cultura de um 

determinado povo, com relevância e impacto para o local.  

 

2.6 Jornalismo econômico 

 

No início, as emissoras de TV tiveram que prestar serviços, explicar o 

reajuste da caderneta de poupança, o rendimento das ações da Petrobras, tudo isso 

                                                           
1 (disponível em: <http://villar21.wordpress.com/>  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_ambiente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_ambiente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ecologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fauna
http://pt.wikipedia.org/wiki/Flora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Natureza
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biodiversidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desmatamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cataclismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crime_ambiental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crime_ambiental
http://villar21.wordpress.com/
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para atrair a atenção do público e limitações impostos pelo regime militar. Muitas 

vezes, o próprio jornalista pode tornar a matéria difícil e chata, quando o repórter 

ouve das fontes uma série de explicações técnicas, um amontoado de expressões 

específicas que poucos entendem (CALDAS, 2003). 

Este tipo de jornalismo trabalha com informações sobre a economia de 

uma cidade, país e do mundo. O jornalista econômico foca seu trabalho 

principalmente na cobertura de eventos, como: lançamento de projetos, negociações 

entre empresas, trâmites judiciais sobre empresas, entre outros. Instituições que 

geram produtos como empresas, indústrias, órgãos, institutos de pesquisa 

econômica, entre outros órgãos que geram economia. 

Para Mário Erbolato (2008), o jornalista não deve apenas narrar fatos 

ocorridos, mais sim tornar compreensível e assimilável algo para que os 

telespectadores tenham a capacidade de compreender dados, reformulá-los e 

transmiti-los para um público amplo. “Narrar apenas o que aconteceu, sem que se 

dê conhecimento do fato pormenores, será perder a oportunidade de levar ao 

receptor um jornalismo vivo, atuante e com histórias humanas." (ERBOLATO, 2008, 

p. 105). 

O jornalismo econômico não só apresenta uma linguagem de difícil 

acesso como há uma barreira na comunicação, dificuldades em sintetizar a matéria 

na mente do telespectador. É comum termos figuras e ilustrações mais utilizadas 

para exemplificar as matérias de economia, como os gráficos e hinógrafos.  

Podemos notar que a área econômica é uma área de pouco interesse social, não se 

vê um interesse da população. 

Mas o que causa também essa falta de interesse é o pouco investimento 

dos meios de comunicação nesse tema. Sem falar dos meios de comunicação local, 

pois fica perceptível a falta de notícias econômicas locais, principalmente nos 

principais telejornais da cidade. A falta de tradução das informações que sempre são 

dadas em uma linguagem complexa e que só quem estudou, se aprofundou no tema 

que entende, deveria haver uma mudança no caderno de economia, pois ele deveria 

ser direcionado a todos as classes. 

 

2.7 Jornalismo policial 
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O jornalismo policial  se ocupa em reportar os acontecimentos referentes 

a assaltos, crimes, condenações e demais registros policiais e judiciais, que auxiliem 

a sociedade a ter maior consciência sobre o nível de segurança em sua região, na 

formação da opinião pública e nas ações governamentais a respeito destes 

acontecimentos. No jornalismo policial há um processo de sensacionalismo  no 

formato de transmissão e veiculação de uma informação, como forma de atrair a 

sensibilização emocional do telespectador / leitor de uma notícia bárbara.  

Este tipo de jornalismo está presente na cobertura de decisões 

relacionadas à segurança pública, sistema penitenciário e investigações policiais. Os 

jornais sensacionalistas ingleses e norte-americanos foram os primeiros a ter este 

tipo de pauta. Fora do sensacionalismo, inserido na objetividade jornalística, o 

jornalismo policial está atento aos registros efetuados nas delegacias policiais, 

hospitais, ocorrências de crimes e seu desencadeamento policial e nos processos 

judiciais. 

A verdade não é maltratada quando uma notícia exata é escolhida em 
detrimento de outra notícia exata, porque a primeira é simplesmente mais 
vendável. Não há impasse sobre a identificação e a verificação das fontes, 
quando uma informação desejável é instilada por uma fonte próxima do 
média ou do jornalista (CORNU, 17, p. 304). 
 

 Não é raro nos depararmos com matérias “jornalísticas” que ferem a ética 

e maculam a imagem dos profissionais de comunicação, sobretudo quando se está 

assistindo a programas “policiais” ou navegando em portais de notícia, quando o 

choque da composição entre palavras e imagens marca o leitor/telespectador, 

quando o jornalista é (re)conhecido por fazer circular notícias ruins e de maneira 

deplorável, ou seja, com exagero e apelação.  

De forma geral, esse segmento de reportagem cobre assassinatos, 

assaltos, furtos, sequestros, esquemas criminosos, tráfico de drogas e de crianças, 

armas e apreensões. As fontes são: policiais, criminosos, suspeitos, delegados, 

juízes, secretários, juristas, testemunhas e vítima. 
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3. O SENSACIONALISMO ATUAL E O JORNALISMO POLICIAL 

 

A modalidade de sensacionalismo que conhecemos hoje veio da França, 

entre 1560 e 1631. O sensacionalismo também pode ser encontrado em livros do 

século XVI, no entanto, os historiadores afirmam que esta era apenas uma forma de 

ensinar lições de moral para as pessoas. O sensacionalismo surgiu como uma forma 

de trazer um novo nicho de audiência para as notícias. Este método de jornalismo foi 

fortemente usado sobre as classes sociais inferiores, classes estas que tinham 

menos interesse em obter informações sobre outros assuntos, como política e 

economia. 

      A televisão é um veículo de comunicação que, além de ser fonte de 

distração, de conhecimento e de informação, une as pessoas de classes sociais 

diferentes e proporciona temas para que elas troquem ideias e debatam, tornando-

se, assim, um vínculo entre elas.  

Na atualidade, a TV tem passado por contínuas mudanças na sua 

programação e no seu modo de enfocar os conteúdos apresentados, que implicam 

na exaltação de programas com conteúdos espetacularizados e, algumas vezes, 

sem relações com o contexto social. A espetacularização é um ingrediente presente 

inclusive na grade de jornalismo de muitas emissoras, as quais, mesmo que de 

forma sutil, apresentam programas com características semelhantes à de grandes 

shows como forma de chamar a atenção do público. “O efeito do mercado contamina 

os mais distintos campos de produção cultural, ciências humanas, filosofia, já que, 

para adquirirem visibilidade na mídia, devem provar-se sedutores vendáveis como 

produto.” (ARBEX, 2003. p. 97). 

Pode-se dizer que os mass media são os principais responsáveis pelas 

transformações sociais da atualidade. O jornalista é seu cúmplice e sabe quais são 

as armas capazes de construir ou destruir ideologias. Cientes desse conceito, a 

imprensa em geral atua cada vez mais com a ideia de "o que é bom é aquilo que o 

público gosta".  

A partir do momento em que os produtos da mídia são consumidos, se 

tornam mercadorias. É na guerra em busca de audiência que as regras da ética e 

moral são esquecidas. Daí vale tudo: sensacionalismo, notícias mal-investigadas, 

boatos. A mídia sensacionalista atual expõe programas em que se divulgam 
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livremente temas chocantes, como a violência devido a todo o apelo que este tipo de 

tem sobre a população. 

 

3.1 O que significa sensacionalismo 

 

Quando se fala em sensacionalismo, falamos de manipular a informação de 

modo incompleto ou parcial e apresentar esta informação num formato exagerado 

ou enganador. Ele atua com muita força entre os dirigentes de equipes jornalísticas. 

Claro que existem critérios diferenciados, também é óbvio que existem profissionais 

observantes das regras mínimas da ética e do bom senso. Mas, também, é preciso 

entender que o comportamento atual dos meios está abaixo da crítica em termos de 

qualidade jornalística e respeito ao público. Tudo em nome do mercado e de seus 

interesses. 

           Entretanto, quando a notícia deixa de ser o relato e passa a ser a maneira, 
ou a roupagem com que é apresentada – rápida, sem apuração rigorosa, 
feérica, fantasiosa, vestida para chocar, exagerada, apelando para as 
sensações, o assombro, a admiração ou a repulsão do consumidor -, deixa 
de ser notícia, falseando a imagem da realidade. Ressaltam-se nuances de 
poucas relevâncias, apenas garantidores de emoções, e contribui-se para 
reforçar mitos e crendices (JORGE, 2008, p. 78). 

 
A exploração de notícias sensacionalistas em geral resulta em audiência, 

mas também pode gerar mais sensacionalismo. Ela pode vir expressa na 

apresentação visual (diagramação), no tema (conteúdo) e na forma de apresentar o 

discurso. Bourdieu, em “Sobre a televisão,” analisando o sensacionalismo na 

televisão, complementa: “[...] o tempo é algo extremamente raro na televisão. E se 

minutos tão preciosos são empregados para dizer coisas tão fúteis, é que essas 

coisas tão fúteis são de fato muito importantes na medida em que ocultam coisas 

preciosas” (BORDIEU, 1997, p. 23). 

Sensacionalismo é, enfim, fazer apelo a reações mais baseadas na 

emoção do que na razão, trazendo sentimentos primários à tona, simplificando 

polêmicas em vez de fornecer elementos que permitam pensar, compreender, 

formar opinião. E, neste contexto, não interessa só aquilo que o veículo diz, mas 

também o modo como se diz. É claro que a mídia deve ser investigativa, 

denunciante de injustiças. Este é o seu principal papel na sociedade, mas precisa 

ser exercido com responsabilidade, visando as consequências que erros de 

informação podem causar. 
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3.2 Sensacionalismo X telespectador 

 

Além de contar com grande parte da sociedade e com uma linguagem 

apelativa, o sensacionalismo não poupa artifícios para atrair a atenção do público. 

Na cobertura de certos episódios sempre há um confronto entre o interesse público 

e o privado em que se exagera ao buscar elevar os índices de audiência. São 

legítimos o interesse e a curiosidade do público em ser informado sobre grandes 

episódios. O sensacionalismo começa quando a exposição de certas tragédias 

excede o limite do bom senso. 

 
Ainda dentro do ponto de vista jornalístico, a linguagem sensacionalista não 
pode ser sofisticada, nem o estilo elegante. A linguagem utilizada é a 
coloquial, não aquela que os jornais informativos comuns empregam, mas a  
coloquial exagerada, com emprego excessivo de gírias e palavrões. Como 
se verá adiante, a linguagem sensacionalista não admite distanciamento, 
nem a proteção da neutralidade. É uma linguagem que obriga o leitor a se 
envolver emocionalmente com o texto, uma linguagem editorial 
(ANGRIMANI, 1995, p. 10). 
 

O sensacionalismo cobra caro e justamente na vida das vítimas, usando-

as como objetos, a fim de garantir lucro de imediato. As pessoas humildes são 

midiatizadas de forma errônea, sem explicação necessária para o público refletir, 

sendo tudo mostrado de maneira crua ao telespectador que, na maioria das vezes, 

nem percebe que está sendo envolvido. A mídia propícia um espetáculo ao 

expectador que extrapola o interesse público; ainda que satisfaça o público, é vista 

que este em seu íntimo alimenta o gosto pela tragédia. 

A cobertura jornalística que opta por este tipo de abordagem ainda é 

desprovida de tratamento diferenciado, em que a qualidade técnica e os valores 

éticos dos profissionais se sobreponham aos excessos do interesse privado. 

  

Todas essas definições convergem para alguns pontos comuns. 

Sensacionalismo é tornar sensacional um fato jornalístico que, em outras 

circunstâncias editoriais não mereceria esse tratamento. Como o adjetivo 

indica, trata-se de sensacionalizar aquilo que não é necessariamente 

sensacional, utilizando-se para isso de um tom escandaloso, espalhafatoso. 

Sensacionalismo é a produção de noticiário que extrapola o real, que 

superdimensiona o fato. Em casos mais específicos, inexiste a relação com 

qualquer fato e a notícia é elaborada como mero exercício ficcional 

(ANGRIMANI, 1995, p. 10). 

 

Visto como inimigo público, o sensacionalismo contempla o que há de 

mais delicado na alma humana; ao priorizar os sentimentos, utiliza um tom 
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convincente, de forma que o sujeito passa a ser objeto para a venda da matéria. 

Uma pessoa doa sua tragédia e desgraça para o enriquecimento de grandes 

empresas de comunicação e eles as vendem a valores extremos para o expectador, 

garantindo grandes audiências. 

 

3.3 O impacto causado por programas sensacionalistas 

 

A TV é uma importante ferramenta político-social, que pode ser usada de 

diversas formas; atualmente é utilizada para modelar e ditar valores, impondo 

padrões que são seguidos à risca por uma sociedade que deixa de lado todos os 

seus valores morais e éticos, para dar vazão a uma espécie de euforia midiática. 

Através de produções como reality shows, programas sensacionalistas, 

telejornalismos policiais, dentre outros, é possível observar claramente que tudo que 

é produzido atualmente no cenário televisivo mundial é voltado para um dito controle 

de massa. 

Esses tipos de programas são intitulados noticiários, no entanto, nada 

mais são do que meros programas policiais que dramatizam os crimes que 

acontecem diariamente no cotidiano urbano, camuflando a realidade e 

transformando-a em sensacionalismo barato, deixando de lado a face real da notícia 

e congratulando barbáries, além de enaltecer o ridículo. Muitos jornalistas acabam 

sem entender a diferença entre informação e humor. 

 
Entretanto, quando a notícia deixa de ser o relato e passa a ser a maneira, 
ou a roupagem com que é apresentada – rápida, sem apuração rigorosa, 
feérica, fantasiosa, vestida para chocar, exagerada, apelando para as 
sensações, o assombro, a admiração ou a repulsão do consumidor -, deixa 
de ser notícia, falseando a imagem da realidade. Ressaltam-se nuances de 
poucas relevâncias, apenas garantidores de emoções, e contribui-se para 
reforçar mitos e crendices (JORGE, 2008, p. 78). 

 

Atualmente, não existem órgãos competentes que regulem o que é 

exibido na televisão nacional, apenas um sistema de classificação que determina 

horários para cada faixa etária pré-definida; para tanto, porém, não interfere na 

forma e no que é exibido pelas emissoras. O usuário fica completamente sem ter a 

quem reclamar ao se sentir ofendido moralmente, sendo obrigado a procurar o meio 

judiciário. A exemplo disso, temos o ministério público, que frequentemente é 

acionado para tentar amenizar o caso. 
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3.4 Como construir uma matéria sensacionalista 

 

Como podemos ver, matérias sensacionalistas são construídas a partir de 

coberturas de reportagens policiais, em que os exageros e apelos às emoções 

sensibilizam e influenciam a opinião dos telespectadores. Sendo o jornalismo 

associado à objetividade e à imparcialidade, a dramatização ocorrida no 

sensacionalismo é vista como um exagero distante dos ideais da atividade.  

No jornalismo policial da televisão, cujo assunto preponderante é a 

violência, as reportagens são, geralmente, repletas de apelos sensacionalistas. As 

vítimas ou seus familiares emocionados, a linguagem descritiva, as tomadas de 

câmera aproximativas, elementos que oferecem uma carga dramática ao 

espectador, que é informado do que e de como ocorreu o fato, ou seja, tudo é 

mostrado com bastante exagero. 

 
A narrativa apela sempre à dualidade do bem e do mal e não se preocupa 
com critérios de reflexão aprofundada sobre o que está sendo transmitido. 
“O que se vê é um apelo que deixa sempre uma espécie de ensinamento 
moral suspenso na sua própria composição.” (BARBOSA, 2007, p. 14). 
  

Quando um crime é abordado com sensacionalismo, torna-se evidente a 

inconformidade com comportamentos brutais, o que é considerado certo ou errado 

na sociedade, a solidariedade que devemos ter com as vítimas e a necessidade do 

público agir por justiça. Desta forma, através desses telejornais, as pessoas acabam 

se tornando uma espécie de júri, ou seja, suas opiniões são influenciadas com 

relação ao que será feito com o assassino, o ladrão ou outros. 

A mídia tem o dever e o direito de formar cidadãos, mas, nem por isso, o 

jornalista tem o direito de deformar um fato criminoso, prejudicar os suspeitos e agir 

sem critério na cobertura sensacionalista de crimes. Há uma enorme linha que 

separa o sensacionalismo de ética, mas é preciso reforçar a ideia de que ambos 

devem trabalhar em conjunto. Segundo Denise Moreira (2007), “Os exageros e as 

atitudes antiéticas recorrentes em abordagens sensacionalistas não devem resultar 

em seu impedimento.” 

A mídia não só tem poder sobre o seu público, como também sobre toda 

a sociedade que não deixa de estar submetida a seus meios de divulgação e 

denúncia. Ela se torna uma autoridade capaz de fiscalizar até os poderes 

Legislativo, Judiciário e Executivo. Por esse motivo, nas matérias que envolvem 
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crimes, os jornalistas devem ouvir todos os lados de maneira imparcial. “Por agir 

como crítica aos poderes constituídos, como um contrapoder, a imprensa passou a 

ser chamada de quarto poder e a liberdade de imprensa como algo importante e 

imprescindível para a garantia da democracia numa sociedade.” (GUARESCHI, 

2007, p. 14). 

Construir matérias sensacionalistas resulta sempre em temas dramáticos 

que fazem parte da vida cotidiana. Geralmente, são matérias que chocam e de certa 

forma mostram ao telespectador toda a violência existente no dia a dia, de forma 

exagerada. “Ao se aproximar das histórias diárias de pessoas comuns, o dramático 

resulta na comoção. Separadamente, conteúdo e estratégia discursiva não 

resultariam no dramático; o dramático se faz pela associação desses dois aspectos” 

(LANA, p. 111). 

O número de violência tem crescido com o passar dos anos e prendido 

muito mais a atenção dos telespectadores; com este tipo de acontecimento, os 

jornais se aproveitaram para divulgar o espelho do cotidiano. Infelizmente, é isso o 

que acontece, a maioria dos leitores está interessada nos jornais que mais destacam 

a violência na cidade.  

Os jornalistas também assumem parte disso, afinal as matérias policiais 

geram mais audiência. “Toda a vida das sociedades nas quais reinam as condições 

modernas de produção se anuncia como uma imensa acumulação de espetáculos. 

Tudo o que era diretamente vivido afastou-se numa representação.” (DEBORD, 

1991, p. 9). 

Vale ressaltar que o telejornal sensacionalista não trabalha só com a 

violência, lida também com conteúdos familiares e corriqueiros na vida das pessoas 

comuns. E é a partir deste envolvimento que as matérias apresentadas estimulam as 

pessoas e as arregram para dentro da ação, como participantes da cena, às vezes 

como vítimas ou sobreviventes. O que não pode faltar é a ideia de participação, de 

espelhamento, de vivência daquilo que está sendo veiculado. De qualquer forma, a 

sua principal preocupação é chamar a atenção das pessoas a qualquer custo. 

 

3.5 Sensacionalismo nos programas policiais 

 

Diante deste cenário, no qual se misturam humor, sangue e audiência é 

plausível uma reflexão sobre estes assuntos que se tornam cada vez mais comuns 



25 

 

em nossa sociedade. Dentre os males produzidos pela mídia, o impacto causado por 

programas sensacionalistas vem ultimamente caindo no gosto popular, estimulando 

ainda mais a violência. Este recurso procura chocar as pessoas usando uma 

linguagem apelativa, mostrando cenas emotivas e generalizando o assunto 

abordado.  

A dramatização deixa a matéria da TV mais emocionante, mas, por outro 

lado, deixa a realidade da comunicação distorcida. Cornu explica que: “A informação 

jornalística passa também por média concebida para audiências mais restritas, ou 

semifechadas. O seu modo de comunicação é então o da programação, de uma 

causa, ou de uma identidade. Por isso, a informação jornalística não é, como tal, 

verdadeiramente comunicacional, no sentido de interatividade.” (CORNU, 17, p. 35).  

Espera-se de um jornalista policial uma melhor apuração de assuntos 

criminais e policiais, que deve ter como objetivo mostrar a verdadeira realidade dos 

fatos.  Na mistura de informação e violência, o repórter Miguel Dias, conhecido como 

Aguia Dourada, que atua no programa Cidade 190, ameniza um pouco o impacto 

forte causado pela gravidade dos fatos, utilizando uma linguagem de humor e 

descontração. Desta maneira, o clima impactante causado por este tipo de programa 

acaba ganhando mais leveza. 

 

O jornalismo é um dos sistemas criados para dar sentido a informação. Um 
jornalismo de qualidade é aquele que promove a informação de interesse 
publico. Afinal, o jornalismo visa a promoção de uma sociedade mais 
democrata e da cidadania para todos (SEPAC, 2007, p. 11). 
 

Os conceitos abordados neste segundo capítulo serão pertinentes para a 

identificação do ponto de vista que o telespectador tem a respeito dos programas 

policiais que abordam assaltos, crimes, condenações e demais registros policiais e 

judiciais, como forma de atrair a sensibilização emocional do telespectador/ leitor de 

uma notícia bárbara. Nesta perspectiva, o programa vespertino Cidade 190 será 

utilizado como objeto de estudo da pesquisa. 

 

3.6 A violência na mídia 

 

A violência é uma realidade presente desde os primórdios da 

humanidade. Ora tida como instrumento de exercício do poder, ora tida como 

instrumento de entretenimento. Em casos extremos, os meios de comunicação 
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podem noticiar uma matéria, se preocupando apenas em produzir uma boa história, 

sem levar em consideração para a exatidão dos fatos ou a relevância da informação. 

Desse modo, notícias como alegações falsas ou totalmente fora de ética podem ser 

cobertas pela mídia. 

A televisão representa um grande meio de comunicação de um século 

marcado exatamente pela excelência técnica e importância crescente da imprensa 

em todas as suas modalidades. A força da televisão reside menos em suas 

características de movimento, som e imagem, que na facilidade com que se coloca 

no interior dos lares onde frequentemente ocupa o centro das atenções. A imprensa, 

particularmente a TV, atua com um olho na câmera e outro no monitor que expressa 

o índice de audiência. 

Curran enfatiza que “É muitas vezes defendido que os meios de 

comunicação social refletem a sociedade porque são obrigados a agradar suas 

audiências”. No entanto, muitos pesquisadores, sobre o aparente afastamento dos 

produtores em relação aos seus potenciais telespectadores, afirmam que não é que 

as pessoas não saibam o que as audiências querem, conforme Alvarado e 

Buscombe, mas no atual processo de produção as pessoas trabalham para 

agradarem a elas mesmas (CURRAN, 17, p. 331). 

A violência não é um fenômeno isolado, que se manifesta sob diversas 

formas. Pesquisas brasileiras têm destacado a magnitude do impacto da violência 

estrutural, intrafamiliar, institucional e da delinquência sobre as crianças e jovens, 

matando-os precocemente ou deixando marcas profundas de dor e sofrimento. De 

maneira geral, essa forma de violência ganha visibilidade e disseminação nos meios 

de comunicação, tanto na ficção quanto no jornalismo, tanto em texto quanto em 

imagem. 

A análise da motivação da audiência, ou seja, das suas causas ou 
circunstancias condicionantes não foi possível de ser feita a todas as 
selecionadas, segundo o conceito físico de violência, justamente porque o 
relato jornalístico, o acontecimento limita-se aos seus aspectos evidentes. 
Nem sempre as notícias, reportagens ou outros gêneros jornalísticos 
apresentam detalhes sobre as origens de um fato ou acontecimento (MELO, 
1972, p. 201). 
 

A divulgação da violência pela mídia pode acarretar grandes mudanças 

de antigos valores, ou até mesmo induzir que outros sejam criados, resultando na 

mudança de comportamento das pessoas. Pode ocorrer um condicionamento das 

pessoas, ou até mesmo uma aprendizagem negativa do que é exposto pelos meios 
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de comunicação. É o fato de as pessoas sentirem-se aliviadas após verem uma 

cena violenta, por não estar acontecendo aquilo com elas. 

 

3.7 Muita audiência, pouca ética 

 

O jornalismo de TV continua nas mãos de redes que distorcem e fazem 

um verdadeiro espetáculo com as notícias; podemos ver, em nosso cotidiano, a 

qualquer hora do dia, um programa de televisão que explore os fatos para obter 

Ibope e acaba por comercializar informações que inúmeras vezes são distorcidas. 

Isso faz com que os profissionais da área fujam completamente da ética jornalística. 

O sensacionalismo, além de caracterizado pelo apelo emotivo e pelo uso 

de imagens chocantes na cobertura de um fato, também se caracteriza pela 

capacidade de induzir o telespectador a prender-se a fatos, trazendo para si uma 

realidade irreal e alterada do dia a dia. A ética busca no indivíduo algo que venha 

destacar a sua moral, seus princípios, seus valores e suas virtudes. Diferente disso, 

o sensacionalismo mostra os fatos de forma escancarada e agressiva. 

 
O gênero, no seu estilo e forma, tende a explorar o extraordinário, anormal, 
o fait divers, utilizando-se da linguagem do espetáculo e imagens chocantes 
que prendem a atenção do público, criando grande expectativa, mas perde 
o seu impacto inicial logo que a história é mostrada e consumida pelo 
telespectador (PATIAS, 2006, p. 81). 
 

Não é difícil perceber que o programa de TV que se dedica 

exclusivamente à veiculação da violência na cidade tem atingido altos índices de 

audiência. Esses programas são intitulados noticiários, no entanto, nada mais são 

do que meros programas policiais que dramatizam os crimes que acontecem 

diariamente no cotidiano urbano, camuflando a realidade e transformando-a em 

sensacionalismo barato, deixando de lado a face real da noticia. 

 
Num mundo cada vez mais saturado de informação as mensagens mais 
eficientes são também as mais simples e mais ambivalentes, deixando 
espaço às pessoas para suas próprias projeções. Os meios de comunicação 
audiovisual são as principais fontes de alimentação das mentes das pessoas 
(CASTELLS, 2003, p. 382). 
 

Muitos telejornais têm-se utilizado de diversos recursos para prender a 

atenção da audiência. Com um público mais segmentado, cresce a variedade de 

programas para todos os gostos, idades e interesses, resultando em diversas 

fórmulas que cultuam a imagem, a privacidade, a intimidade e tornam tudo um 
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espetáculo. Segundo Debord (2003), as condições modernas de produção deram 

origem à sociedade do espetáculo, em que tudo o que era vivido se esvaía na fumaça 

da representação. 

O telejornalismo assim como os demais meios de comunicação sofrem 

intervenções diretas do mercado. A lei de mercado influencia na produção de 

conteúdo, no modo de informar os acontecimentos. Telejornais sensacionalistas 

passam a noticiar assuntos fúteis que prendem a atenção do público, ocupando um 

tempo precioso na televisão. 

O programa, na maioria das vezes, não se preocupa com o tempo de 

exposição da notícia; se o assunto rende, pode tomar conta de todo um bloco, em que 

o apresentador explora o conteúdo exaustivamente de forma exagerada. O tempo 

presente é outro aspecto predominante no telejornalismo sensacionalista. Com o 

avanço tecnológico, os fatos tendem a ser noticiados em tempo real, o que esvazia o 

discurso. As matérias veiculadas apenas registram o fato e nada informam. 

O paradoxo está em que há uma verdadeira saturação de informação, mas ao 
fim, nada sabemos, depois de termos tido a ilusão de que informados sobre 
tudo. Se não dispomos de recursos que nos permitam avaliar a realidade e a 
veracidade das imagens transmitidas, somos persuadidos de que 
efetivamente vemos o mundo quando vemos a TV. É este o significado 
profundo e preciso da atopia e acronia, ou da ausência de referenciais 
concretos de tempo e lugar – ou seja, das condições materiais, econômicas, 
sociais, políticas, histórica dos acontecimentos (CHAUÍ, 2006, p. 50). 
 

A luta entre as mídias para ter credibilidade, a sede por ibopes, por 

audiência, faz com a qualidade do que é produzido seja feito cada vez mais de 

maneira superficial. Não importa a relevância à informação, o que acaba sendo mais 

interessante é saber que um grande número de pessoas acompanhou a matéria. É 

esse tipo de notícia grosseira que tem o maior número de audiência. 
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4. PROGRAMA CIDADE 190 

 

Audiência, informação e utilidade pública pode-se encontrar no mais 

completo programa policial do Ceará. O Programa Cidade 190 mostra a realidade 

das ruas como ela é e, por isso, está cada vez mais perto da população. Dessa 

forma, está presente nos bairros de Fortaleza e leva à população mais carente a 

oportunidade de falar, de reivindicar e de lutar pelos direitos, usando a televisão 

como instrumento.  

O programa Cidade 190 é um fenômeno de público. Apresentado por 

Evaldo Costa e Vítor Valim, o programa policial bate recordes de audiência e leva ao 

telespectador a realidade das ruas, com a credibilidade de uma equipe de qualidade, 

que busca sempre melhorias para o programa. Os apresentadores marcam 

presença toda semana em um bairro da nossa cidade e escutam o grito de socorro 

da população.  

O apresentador Evaldo Costa iniciou na televisão como apresentador do 

extinto sorteio de prêmio, o Poupa Ganha, que após o término foi convidado pelo 

empresário Miguel Dias para compor o quadro de repórteres policiais do programa 

Cidade 190 no ano de 2001. Desde 2007 ele substituía os apresentadores do 

programa policial quando necessário e em 2010 o assumiu ao lado de Vítor Valim. 

Já o radialista Vitor Valim estreou na televisão fazendo comentários no 

programa Cidade 190 em outubro de 2004. Semanalmente, ele e Evaldo Costa 

visitam um bairro de Fortaleza, com o objetivo de levar à população o direito de 

cobrar das autoridades aquilo que lhe é de direito. Vitor Valim, através dos seus 

comentários, exige dos poderes públicos os direitos da população. 

Além de informação, o programa Cidade 190 também tem promoção. É o 

telespectador premiado que, toda semana, sorteia prêmios para as pessoas que 

participam. Para participar, basta enviar mensagem de texto com a palavra ‘cidade’ 

para o número 49810. Essa é mais uma maneira que o programa tem para interagir 

com as pessoas. O cidade 190 é exibido de segunda a sexta, às 12 e edição manhã, 

às 6h30min. 
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4.1 Porque o cidade 190 é considerado sensacionalista 

 

Este programa é considerado sensacionalista pelo uso exagerado de 

determinadas expressões que não correspondem exatamente àquelas utilizadas por 

quem participou dos fatos, ou por argumentos pessoais dos âncoras 

(apresentadores) e também há o uso do apelo emotivo e de imagens chocantes na 

cobertura dos fatos. 

O jornalismo policial  se ocupa em reportar os acontecimentos referentes 

a assaltos, crimes, condenações e demais registros policiais e judiciais, que auxiliem 

a sociedade a ter maior consciência sobre o nível de segurança em sua região, na 

formação da opinião pública e nas ações governamentais a respeito desses 

acontecimentos.  

No jornalismo policial, há um processo de sensacionalismo  no formato de 

transmissão e veiculação de uma informação, como forma de atrair a sensibilização 

emocional do telespectador / leitor de uma notícia bárbara. Este tipo de jornalismo 

está presente na cobertura de decisões relacionadas à segurança pública, sistema 

penitenciário e investigações policiais.  

Os jornais sensacionalistas ingleses e norte-americanos foram os 

primeiros a terem esse tipo de pauta. Fora do sensacionalismo, inserido na 

objetividade jornalística, o jornalismo policial está atento aos registros efetuados nas 

delegacias policiais, hospitais, ocorrência de crimes e seu desencadeamento policial 

e nos processos judiciais. Por este motivo, o programa Cidade 190 é considerado 

um programa policial sensacionalista. 

 

4.2 Porque tanta audiência?  

 

A televisão passa aquilo que as pessoas se sentem atraídas em assistir. 

Notícias sobre tragédias costumam render semanas. Passam exaustivamente nos 

jornais da TV, são comentadas em programas de auditório, ou de debate e as 

pessoas gostam de assistir. Podemos observar isto em programas de melhor 

qualidade em canais alternativos, que possuem públicos específicos com uma 

audiência bem menor. Não adianta colocar a culpa na mídia, pois só permanece no 

ar aquilo que a população aprova através da sua audiência. 
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O termo indústria cultural, criado por Theodor Adorno e Max Horkheimer, 

aplica-se ao processo de subordinação da consciência à racionalidade capitalista. 

Sua relação com outras pessoas e com a natureza depende de uma cultura de 

mercado, que os impede de se tornarem indivíduos autônomos, independentes e 

capazes de julgar e de decidir conscientemente.  

A transformação do ato cultural em valor suprime sua função critica e nele 

dissolve os traços de uma experiência autêntica. Para Adorno e Horkheimer, na 

indústria cultural tudo se transforma em mercadoria. Daí surge a máxima embutida 

nos programas sensacionalistas: “Crime vende.” O sucesso é tão grande nestes 

tipos de programas que os apresentadores acabam tornando-se heróis, “seres que 

se preocupam com os problemas sociais.” A indústria cultural fornece por toda a 

parte bens padronizados para satisfazer as numerosas demandas, identificadas 

como distinções as quais os padrões da produção devem responder (História das 

teorias da comunicação, p.77).  

Nos programas sensacionalistas, a notícia (principalmente sobre a 

violência) às vezes ultrapassa o sinônimo de mercadoria e transforma-se em um 

objeto de desejo e consumo cada vez mais procurado por quem assiste a estes tipos 

de programas. Com significativo anseio popular, seja de produção local, estadual ou 

nacional, os programas policiais sensacionalistas criam uma relação de consumismo 

que na maioria das vezes passa despercebida pelos telespectadores.  

 

4.3 O estilo próprio de programas sensacionalistas 

 

Em programas sensacionalistas, a narração é feita no local onde os fatos 

ocorreram; os repórteres estão sempre na rua colhendo depoimentos dos 

envolvidos, o tempo de duração das reportagens é bem maior. O apresentador tem 

contato direto com a direção técnica do programa e isso possibilita a ele pedir 

repetição de imagens, parar em uma determinada cena e focalizar um dado ponto. A 

partir daí as características desse tipo de programa acentuam-se mais com 

expressões faciais, gestos nas mãos, linguagem coloquial repleta de gírias e 

palavrões.  



32 

 

A linguagem simplificada do produto sensacionalista serve para fortalecer a 
fusão entre o público com a história relatada. Procura legitimidade de 
representação das populações periféricas através da linguagem coloquial, 
do emprego do palavrão e da gíria, como se esse uso caracterizasse o seu 
engajamento como interesses, gostos e expectativas populares 
(Comunicação e sociedade do espetáculo, 2006, p. 97). 
 

Vale ressaltar que o programa sensacionalista não trabalha só com a 

violência, lida também com conteúdos familiares e corriqueiros na vida das pessoas 

comuns. E é a partir desse envolvimento que as matérias apresentadas estimulam 

as pessoas e as carregam para dentro da ação, como participantes da cena, às 

vezes, como vítimas ou sobreviventes. O que não pode faltar é ideia de participação, 

de espelhamento, de vivência daquilo que está sendo veiculado. 

A característica que atrai de fato os telespectadores é o forte apelo 

emocional desse tipo de programa. O acontecimento fica em segundo plano, o que é 

ressaltado é a representação do apresentador diante daquele fato e isso confirma 

mais ainda as palavras de Debord: “Toda a vida das sociedades nas quais reinam as 

condições modernas de produção se anuncia como uma imensa acumulação de 

espetáculos. Tudo o que era diretamente vivido afastou-se numa representação” 

(DEBORD, 1991, p. 9). 

As características desse tipo de programa sensacionalista acabam 

possibilitando ao apresentador ser uma espécie de núcleo jurídico, no qual ele tem 

ao mesmo tempo a função de advogado, promotor e juiz. E isso o torna, na maioria 

das vezes, em “uma pessoa carismática”, alguém que se preocupa e defende os 

mais necessitados, os humilhados, que sabe o que fazer para acabar ou amenizar 

os problemas sociais. 
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5. DOCUMENTÁRIO 

 

De gênero cinematográfico, o documentário é caracterizado pelo estudo 

da realidade. Não se pode dizer que represente a relidade como ela realmente é; o 

documentário é como cinema, é uma representação subjetiva da relidade. O nome 

teria sido uma versão do frânces documentaire, que é utilizado para designar os 

filmes de viagem. 

Na década de 1930, o cinema documentário teve um movimento britânico, 

com o destaque do trabalho de John Grierson, que consolidou o documentário como 

gênero, com base institucional e uma proposta de linguagem que dominaria toda a 

produção de filmes até o início da década de 1960. Alguns historiadores de cinema 

contam que foi Grierson quem primeiro utilizou o termo documentário, em um artigo 

de jornal, no ano de 1926. 

Manuela Penafria discute que a afirmação do documentário passa 

necessariamente pelo seu reconhecimento como tal e também por uma efetiva 

produção de filmes, fatos que ocorreram somente na década de 1930, na Inglaterra, 

especialmente com a criação da Film Units, instituição subsidiada pelo governo 

inglês e o trabalho do General Post Office (GPO). 

Por volta dos anos 50 e 60, o cinema foi impulsionado pela tecnologia das 

câmeras portáteis e de som sincronizado. Tais instrumentos permitiram a realização 

de entrevistas de rua e a produção de novos estilos e alternativas. A introdução do 

registro simultâneo de imagem e som e a câmera cada vez mais leve e ágil abriram 

novas possibilidades para a experimentação. Essa época ficou marcada pelo cinema 

verdade e o cinema direto desenvolvido diretamente na França. 

 
[...] ficou definido que, no documentário, é absolutamente essencial que as 
imagens do filme digam respeito ao que tem existência fora dele. Esta é a 
principal característica do documentário. A segunda, já em estúdio, é a 
organização das imagens obtidas in loco [...] segundo uma determinada 
forma; o resultado final dessa forma é o filme. A organização força o filme a 
não se pautar por uma mera descrição, apresentação descaracterizada ou 
sucessão sem propósito aparente, das imagens obtidas in loco. O 
documentarista, por seu lado, é cúmplice das características anunciadas 
(PENAFRIA, 1999, p. 39). 
 

O documentário tem o formato de audiovisual, que lida com a verdade, 

com fatos reais ou não imaginários, o que normalmente chamamos de "não ficção", 

é uma forma de se expressar, outro jeito de comunicar-se com outras pessoas. São 

ideias compartilhadas e expressadas para que outras pessoas pensem a respeito do 



34 

 

que foi dito. São abordados temas e assuntos em profundidade, com aspectos 

auditivos e visuais. 

Nesse ascpecto, o documentário pode apresentar histórias diversas, ou 

argumentos, abrindo espaço para reflexão sobre o tema abordado. São 

acontecimentos do Brasil e do mundo, apurando fatos sobre as relações sociais de 

diferentes paises. A produção de documentário é feita a partir de histórias e 

reflexões sobre temas atuais, ou polêmicas, que em que aja muita discursão.  

Podemos classificar o documentário como um grande diversificador de 

filmes e vídeos, pois representa uma variedade de formas, tendências, tipos e 

técnicas. São usadas diversas modalidades discursivas e técnicas, como filme ou 

vídeo de montagem, o cinema direto, reportagem, atualidades, uma produção 

didático-educativa ou até mesmo um filme caseiro feito com câmera de celular. 

Ao se realizar um trabalho de audiovisual, deve-se saber ouvir acima de 

tudo, pois desenvolver uma análise sobre fatos, desenvolver um espírito 

investigativo, para contar fatos que mereçam ser citados, confrontando o tema, fonte 

e o próprio jornalista, despertar o interesse do público, paixões, ódios e até mesmo 

debates é sinal de que o trabalho visual teve uma excelente produção e grande 

aceitação. 
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6.  ROTEIRO 

 

00:00 - 00:06 Feed Alt. 

JORNALISMO POLICIAL SENSACIONALISTA  Abertura do documentário com 

uma tela preta com essa frase escrita em branco. 

00:14 – 00:55 Vinheta de matérias sensacionalistas do repórter Águia Dourada. 

O PROGRAMA (PÚBLICO-ALVO) 

 

01:03 Fala 1- Evaldo Costa:  Não realidade, o programa policial hoje, ele é 

direcionado para todos os públicos né? Apenas existem pessoas que não gostam de 

assistir esse tipo de programa. Mas hoje, no 190 a gente atingiu uma audiência 

muito grande, muito grande mesmo, nós somos o 1º, somos líderes nesse horário, 

certo. E realmente a gente bate recorde de audiência e todos os públicos hoje estão 

assistindo o Cidade 190. É um programa violento? Não, não é um programa 

violento. Violento é o que acontece por aí, nós apenas estamos mostrando aquilo 

que acontece, os fatos, na tentativa de que uma autoridade venha a fazer alguma 

coisa pra conter essa violência desenfreada. Muita gente as vezes diz: "rapaz se não 

fosse a violência esses programas não existiriam". Existiriam do mesmo jeito porque 

nós não cobrimos só a violência, nós fazemos também a questão das comunidades, 

a gente ajuda muita gente.. muita gente que necessita, a gente tem vários quadro 

nesse programa de como resgatar pessoas drogadas, vendo aí que o governo não 

faz a parte dele, nós estamos fazendo e aliás isso aí, nós estamos sendo impedidos 

de resgatar por aí, de ajudar essas pessoas que usam drogas né. O programa hoje 

tem a finalidade de não só mostrar a violência, banalizar a violência, porque quem 

banaliza a violência não somos nós, não é a televisão como muita gente tem esse 

conceito, quem banaliza a violência é a própria sociedade mesmo. Muita gente não 

tem a oportunidade de emprego e vê uma saída assaltando e matando como a 

gente tem observado por aí né. O cidade 190 já fez muito por muita gente, a gente 

também já adquiriu doações pra muitas pessoas que estavam precisando, a gente 

também tem diversão dentro do programa, a gente mostra o lado bom também. 

03:23 

AUDIÊNCIA 

03:26 Fala 2- Evaldo Costa:  O cidade 190 hoje é o programa policial de maior 

credibilidade do Nordeste, diga-se de passagem. Até porque ele já foi algo de 

pesquisa de outras emissoras da região do Sul também. Outras empresas de outras 
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regiões também já vieram aqui pesquisar porque o programa tem tanta audiência. O 

retratinho falado, aquela coisa do off né, a gente trabalha muito com o fato atual, 

com o flagrante que a gente pega muito por aí sabe. A gente também sabem as 

pessoas tem o direito de denunciar aqui no cidade 190, as pessoas tem o direito de 

enviarem vídeos de flagrantes que eles pegam por aí, nós temos o repórter Águia 

Dourada, temos o repórter Wander Gomes, temos a Isis Cidade que é uma das mais 

antigas aqui na reportagem também, nós temos o Roberto César que também é um 

grande repórter e também um apresentador, e no cidade 190 a gente tem essa 

diversidade né, cada um tem um estilo diferente. O Águia Dourada resolveu adotar 

esse estilo dele porque é uma coisa dele mesmo né, é uma coisa dele, um estilo 

próprio que ele tem, e agente tai fazendo esse sucesso, não só por conta da 

questão da violência. A gente ajuda também a polícia, quando a gente mostra aqui 

um caso de um assalto filmado, isso ajuda e muito a polícia na identificação. Às 

vezes as pessoas tem medo até de denunciar pra própria polícia e acaba 

denunciando na televisão, no cidade 190, e a gente as vezes acaba fazendo um 

trabalho, e entregando pra polícia para que ela possa agir. 05:23 

REALIDADE DO COTIDIANO 

05:24 Fala 3 - Evaldo Costa:  Quando eu não apresentava esse tipo de programa, 

que eu não era envolvido na área de jornalismo, o que que aconteceu.. Eu vou 

contar um caso que aconteceu comigo certo, comigo. Eu não gostava de ver esse 

tipo de programa. Eu certo dia estava numa lanchonete, quando de repente ligaram 

a televisão num programa desses, um programa policial e quando eu vi aquela 

imagem eu parei até de lanchar. Um vizinho meu, o cara era ladrão e eu não sabia. 

Então se eu não tivesse visto aquela imagem eu nunca iria saber que aquele cara 

era ladrão. Ele estava desaparecido. Ele entrava na minha casa! As vezes eu 

perguntava a esposa dele no que ele trabalhava e ela dizia: viajando. Só que era 

roubando, o cara era ladrão, essa era a profissão dele, mas eu não sabia certo. 

Então a partir dai eu comecei a me interessar em ver esses programas policiais pra 

saber das pessoas que convivem próximo da gente, porque a gente nunca sabe, 

nunca sabe. Eu acredito que muita gente vê esses programas basicamente por isso, 

pra saber o que é que está acontecendo, pra ver se perto de você de repente tem 

um ladrão e você não sabe entendeu, o cara vai preso e depois vai solto e se você 

não vê um programa desse você não vai ficar sabendo, então é basicamente isso na 

minha opinião que muita gente vê esse tipo de programa. 07:04 
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07:05- OFF 1: As matérias sensacionalistas são construídas a partir de coberturas 

de reportagens policiais, onde os exageros e apelos as emoções sensibilizam e 

influenciam a opinião dos telespectadores. Sendo o jornalismo associado a 

subjetividade e a imparcialidade, a dramatização ocorrida no sensacionalismo é vista 

como um exagero distante dos ideais da atividade. No jornalismo policial da 

televisão, cujo assunto preponderante é a violência, as reportagens são geralmente 

repletas de apelos sensacionalistas. As vítimas ou seus familiares emocionados, a 

linguagem descritiva, as tomadas de câmera aproximativas. Elementos que 

oferecem uma carga dramática ao expectador, que é informado do quê e de como 

ocorreu o fato, ou seja, tudo é mostrado com bastante exagero. 07:59 

PORQUE AS PESSOAS ASSISTEM A PROGRAMAS SENSACIONALISTAS 

08:01 Fala 4- Lenildo Gomes: Eu acho que primeiro que assim né, para além dos 

programas sensacionalistas, tem a programação da televisão, principalmente da 

televisão aberta, com uma programação que eu considero ruim. E aí assim, além 

dos programas sensacionalistas, você tem uma outra grande quantidade enorme de 

programas de auditórios, programas de entrevistas, enfim, tem uma quantidade 

grande de programas que são muito ruins. Então assim, se assiste ao programa 

sensacionalista, esse que explora a violência, primeiro de tudo que na verdade não 

existe um critério, uma crítica pela grande maioria das pessoas em selecionar 

programas com mais qualidade. E a outra coisa tem haver com a própria violência, 

mesmo assim eu acho que tem uma estrutura de violência hoje de você observar a 

violência que acomete o outro, que me parece ser interessante para essa audiência, 

oras pessoas que costumam ver esses programas. Então se por um lado esses 

programas e a televisão explora essa violência, banaliza essa violência, naturaliza, 

transforma em algo corriqueiro do cotidiano, do outro lado você tem uma quantidade 

de pessoas que me parecem sentir uma certa realização em ver do outro lado, ver 

que aquilo não é com ele, em observar que existe alguém que pode estar numa 

situação pior ainda. É como se você tivesse.. pra usar uma expressão de uma 

escritora que eu gosto muito, que é a Susan Sotari, que ela fala assim: "Diante da 

dor dos outros", que na verdade é o que você está observando é a dor do outro. E 

esses programas tem uma coisa interessante: eles se repetem, é tudo tão cotidiano, 

tudo tão banalizado que é difícil hoje que alguém se sensibilize com a violência, que 

se sensibilize com a morte.. Enfim, com essa violência que faz parte do cotidiano 

das pessoas.10:19 
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VISÃO DA SOCIEDADE  

10:24 Fala 5- Luciano Reis: Pra ser sincero eu assisto, não sei bem dizer se gosto 

ou se não gosto, eu assisto certo. Assisto quase todos os dias na hora do meu 

almoço, inclusive eu assisto um programa específico, o que gosto e o que não gosto. 

O que não gosto é em relação que eles se aproveitam das coisas, dos defeitos, das 

falhas que acontecem no nosso Estado em relação a violência, em relação a parte 

política para poder se promoverem, certo. E gosto do lado que é de ficar informado 

pra saber o que está acontecendo, como ta a violência, como ta a tendência, o que 

mais acontece, roubo, assalto, quais os bairros mais violentos, esse é o maior 

sentido que eu assisto. 11:22 

11:23 Fala 6- Willer Renoir: Na verdade eu não gosto desse tipo de programa, eu 

acho que tem uma exploração exagerada do sofrimento das pessoas, eu acho que 

horário que ele passa também não é adequado, acho que influência muita coisa 

negativa, e a gente já tem muita no meio da rua e não precisa de mais na Tv, 

principalmente num horário que criança pode assistir, que adolescentes podem 

assistir e que de alguma maneira acaba sendo um incentivo também. Não concordo, 

não gosto.. 11:54 

11:55 Fala 7- Lemos Thenes: Geralmente relata os fatos do dia-a-dia né? Isso 

geralmente trás uma curiosidade do que passa realmente na nossa cidade. 12:04 

12:05 Fala 8- Roberto Muniz: Eu acredito que ele incita a violência, é uma apologia 

e não trás informação pra mim. Saber que essa violência está no dia-a-dia a gente ia 

sabe, agora ver a criminalidade, ver a maneira que é feita, ver porque é feita.. Acho 

isso uma apologia a violência. Não vejo benefício nisso para as pessoas.  12:38 

12:39 Fala 9- Nádja Alane: São uns programas muito violentos. Ta certo que mostra 

uma realidade, porém ele choca. É muito sangue, é muita má educação, é muita 

coisa forte que chega até chocar. E o horário, o horário de almoço onde a gente está 

ali naquele ambiente familiar, almoçando e gera um mal estar, da náuseas, 

realmente um verdadeiro mal estar. É muito sangue, muita coisa ruim, coisa que a 

gente pensa que nem existe e acha que é sonho. É isso que eu acho, é muito cruel, 

apesar de ser uma realidade. 13:20 

13:21 Vídeo de reportagens sensacionalistas 15:18 

SENSACIONALISMO, O ESPETÁCULO-  Antes de encerrar o documentário, 

vem uma tela preta com essa frase em branco. 

15:30 Créditos do Documentário. 15:55 
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7. DIÁRIO DE CAMPO 

 

No dia 2/2/2013, nossa equipe decidiu que iria dar continuidade ao tema 

do Projeto I, Jornalismo policial e sensacionalismo. Juntas, nós decidimos que 

iríamos abordar o assunto através de um documentário, em que poderíamos mostrar 

um pouco da realidade dentro dos telejornais policiais. No dia 4.3.2013 iniciamos as 

pesquisas, visitamos bibliotecas e escolhemos alguns livros para aprofundar a 

pesquisa. Cada membro da equipe ficou com um livro diferente. Este dia foi bastante 

interessante, conhecemos diversos livros relacionados ao assunto, nosso interesse 

pelo tema aumentou. 

Demos início à escrita do projeto de TCC no dia 8.3.2013, a primeira 

etapa foi uma apresentação, na qual falamos um pouco da necessidade de avaliar o 

sensacionalismo, que expõe programas que divulgam livremente temas chocantes, 

como a violência e mostram o grande poder que as informações causam à 

população, já que este tipo de programa está cada vez mais comum na sociedade.  

Durante os dias 27.03.2013 a 04.06.2013, continuamos a desenvolver 

nosso trabalho. Falamos sobre jornalismo policial, especializado, científico e muitos 

outros. A equipe esteve sempre buscando aprofundar cada vez mais as pesquisas. 

Vale ressaltar que cada tipo de jornalista atua em uma área específica. Achamos 

importante destacar este detalhe. 

Iniciamos no dia 29.7.2013 o tópico no qual falamos do jornalismo atual e 

do sensacionalismo. Realizamos uma visita à biblioteca da UFC e Biblioteca Pública. 

No dia 15.8.2013, prosseguimos o nosso projeto explicando o que é 

sensacionalismo e qual sua relação com o telespectador. A equipe deu continuidade 

ao tópico ‘como criar uma matéria sensacionalista’. A equipe explicou, através do 

projeto, que características o jornalista usa para construir este tipo de matéria. Ao 

longo dos dias, iríamos desenvolver este tópico. 

Dia 17.11.13, a equipe foi até a TV Cidade para conhecer um pouco mais 

a história do programa 190, porém, não conseguimos ser atendidas. No dia 28.11, 

Caroline Guimarães tentou várias vezes falar com o rapaz que iria gravar nosso 

documentário, porém, não conseguiu através do telefone. 

No dia 17.12.2013 fomos à TV Cidade novamente e conseguimos entrar 

em contato com a produção do programa. Colhemos várias informações. Tentamos 

agendar uma entrevista com o apresentador Evaldo Costa. No dia seguinte, 18.12, 
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conseguimos contato com o editor Paulo Eduardo, que gravou para (o que?) o nosso 

documentário. Enviamos a nossa ideia para ele, exatamente no dia 23.12.2013. 

Conseguimos também a entrevista com o apresentador do Programa 190 

Evaldo Costa e pegamos todas as informações necessárias. No dia 1º.1.2014 

fizemos os slides para a apresentação e corrigimos todo o nosso trabalho escrito. 

Dia 4.1.2014, realizamos a encadernação e a impressão do trabalho. Já no dia 

11/11/4, um imprevisto aconteceu. Nosso orientador marcou uma reunião e nos 

avisou que ainda precisávamos ajustar alguns detalhes no texto. Dia 12.1.14 

realizamos as correções necessárias.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Podemos compreender, através dos estudos realizados para nosso 

documentário, que o sensacionalismo é um tipo de postura editorial adotada por 

determinados meios de comunicação e que se caracteriza pelo uso exagerado de 

expressões que não correspondem exatamente àquelas utilizadas por quem 

participou dos fatos. Achamos importante passar para as pessoas a importância da 

ética no jornalismo, esclarecendo que nem sempre as notícias devem ser veiculadas 

somente pela audiência. 

Através do nosso projeto, mostramos a realidade nos telejornais 

cearenses, na qual, na maioria das vezes, o fato é distorcido e passado para as 

pessoas de maneira apelativa. O sensacionalismo, além de caracterizado por 

exagero emotivo e pelo uso de imagens chocantes na cobertura de um fato, também 

se caracteriza pela capacidade de induzir o telespectador a prender-se a fatos em 

sua maioria distorcidos, trazendo à tona uma realidade irreal e alterada do cotidiano.  

Como podemos observar na definição do sensacionalismo, vários 

programas policiais adotam esta postura como forma de apresentação das notícias. 

No jornalismo policial da televisão, cujo assunto preponderante é a violência, as 

reportagens são, geralmente, repletas de apelo sensacionalista. As vítimas ou seus 

familiares emocionados, a linguagem descritiva, as tomadas de câmera 

aproximativas, representam elementos que oferecem uma carga dramática ao 

espectador, que é informado do que e de como ocorreu. 

No nosso documentário, mostramos a influência que os telejornais trazem 

à sociedade, ou seja, contamos um pouco desta realidade, focando no Programa 

190. Achamos interessante mostrar exemplos de matérias sensacionalistas, 

entrevista com um sociólogo, entrevista com populares e com o apresentador do 

programa Evaldo Costa. 

Analisamos a linguagem visual e textual empregada nos jornais 

populares, comparando suas formas de abordagem sensacionalistas e a que público 

se destina. A partir deste questionamento, o estudo desenvolvido para nosso TCC, 

objetivou analisar a atuação do sensacionalismo nos telejornais populares.  

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Meios_de_comunica%C3%A7%C3%A3o
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